Astma‐ og Allergiforbundets syn på

Pelsdyr på hoteller og andre overnattingssteder
Pelsdyr utgjør en reell helserisiko for
mange personer med pelsdyrallergi, og reduse‐
rer tilgjengelighet, gir forverret helse og livskvali‐
tet for denne gruppen. Samtidig er dyr til nytte
og glede for mange og kan ha positiv effekt på
mennesker.

NAAF mener at pelsdyr kan medbringes på
hoteller og andre overnattingssteder, dersom
•

det er egne rom for besøkende med pelsdyr som
er avgrenset til bestemte områder og plassert i
nærheten av heisen

•

dyr har begrenset tilgang til fellesområder, f.eks.
serveringssteder, der andre besøkende oppholder
seg

•

dyr alltid er i bånd eller bur i følge med reisende,
og ikke utgjør noen fare for andre gjester

•

interiøret i gang og rom med pelsdyr er lette å
rengjøre (f.eks. ikke tepper på gulv eller vegger,
kun glatte gardiner, skinnmøbler m.m.)

Personer med pelsdyrallergi skal sikres et reelt
og godt overnattingstilbud. På samme måte skal
det være et reelt og godt tilbud for personer
som medbringer pelsdyr på overnattingssteder.

•

overnattingsstedet har effektive sanksjoner for
overtredelse av reglementet (f.eks. bot for å ta
med dyret uregistrert inn på overnattingsstedet)

Hensynet til personer med pelsdyrallergi skal
dog gå foran hensynet til dyrs tilstedeværelse,
skulle det oppstå konflikt mellom en allergisk
gjest og eier av et kjæledyr.

•

det enkelte overnattingssted har en uttalt dyre‐
policy og gode rutiner for oppfølging av regle‐
mentet

For at personer med pelsdyrallergi skal kunne
delta i samfunnet uten å få økte helseplager,
handler det ikke bare om å avgrense hvor dyr
kan oppholde seg. God planlegging og tydelige
rutiner er også nødvendig for at spredningen av
dyreallergenene skal begrenses. Her presenterer
vi NAAFs synspunkter på pelsdyr på hoteller og
andre overnattingssteder.

Hovedstandpunkt

Brukere av godkjent fører‐ eller servicehund skal
sikres tilgang til alle overnattingssteder og dets
bruksområder. Samtidig må man søke å tilrette‐
legge på best mulig måte både for personer som
har pelsdyrallergi og som er avhengig av fører‐
eller servicehund.

www.naaf.no/pelsdyr

Astma‐ og Allergiforbundets syn på (side2)

Pelsdyr på hoteller og andre overnattingssteder
Tilrettelegging for pelsdyrallergi på
overnattingssteder
•

Noen faste rom hvor dyr er tillatt

•

Helst egen inngang for dyr

•

Tydelig skilting av ”hunderom”

•

Overnattingsstedets dyrepolicy er lett syn‐
lig og tilgjengelig, f.eks. på nettsiden, ved
resepsjonen

•

Ved bestilling skal man avklare om det er
spesielle hensyn som må tas, som f.eks.
pelsdyrallergi

Den Norske Turistforeningen har på flere av sine
hytter tildelt egne rom for hunder i uthus. Dette
er et godt eksempel på tilrettelegging som ivare‐
tar behovene til personer med pelsdyrallergi og
personer som ønsker å ha med hund.

Fakta om pelsdyrallergi
•

•

•

•

•

•

Aktuelle policydokumenter som kan
lastes ned fra våre hjemmesider
•

Pelsdyr i det offentlige rom

•

Dyreassisterte tiltak på institusjon

•

Pelsdyr på offentlige transportmidler

Kontakt oss
E‐post: naaf@naaf.no
Tlf:
23 35 35 35
Faks:
23 35 35 30

www.naaf.no/pelsdyr

•

Ca 10 prosent av alle skolebarn har pelsdyrallergi, og
med stigende alder er antallet økende. Ca. 15 prosent
av den voksne befolkningen opplever plager etter
kontakt med dyr.
Symptomer kan være tett, rennende nese, nysing,
rennende og kløende øyne, hodepine, trøtthet, hoste,
tung pust eller alvorlige astmaanfall. Symptomene
opptrer innen 5‐30 min. fra man har vært eksponert
for allergenet eller timer senere som en utsatt reak‐
sjon.
Både hårene i pelsen, så vel som proteiner i dyrenes
talg‐ og spyttkjertler og urin kan være allergiutløsen‐
de. Allergenene er små luftbårne partikler som blan‐
der seg med annet støv i luften og som ved innånding
kan gi en allergisk reaksjon.
De allergiske reaksjonene er normalt sterkere hos
barn enn hos voksne og eldre, fordi allergi vanligvis
avtar i styrke og omfang med økende alder.
Dyreallergener spres lett og er klebrige. De fester seg
til alle overflater, særlig tekstiler, og er vanskelig å
fjerne ved rengjøring. Dyreallergener kan bli værende
i tekstiler o.l. i flere år etter at dyret har vært i rom‐
met.
Eneste tilgjengelige behandling for pelsdyrallergi er
symptomreduserende medisiner. Pelsdyrallergikere
må derfor unngå eksponering av allergener for å hol‐
de seg friske.
Det finnes ingen allergivennlige pelsdyr, selv om
noen pelsdyr, f.eks. ulike hunderaser, avgir mindre
allergener enn andre.

